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Konkursowa Jazda Samochodem o Puchar Burmistrza Gminy Baborów.
Baborów welcome to!

10 kwietnia b.r. rozpoczęła się 26. edycja cyklu Kierowca
Roku Opolszczyzny organizowanego przez
Automobilklub Opolski. Tym razem inauguracja sezonu
odbyła się w Baborowie, rodzinnym mieście Arkadiusza
Lechoszesta, zdobywcy tytułu Kierowca Roku
Opolszczyzny w klasyfikacji generalnej z ubiegłego roku,
który nie tylko mocno zaangażował się w organizację
imprezy, ale również wystartował w klasie Gość
Peugeotem 208 R2, którym Baborowianin pojedzie
w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska.
Na 39 załóg, które wystartowały z baborowskiego rynku
czekały trzy próby sprawnościowe przejeżdżane
trzykrotnie o łącznej długości 9 km. Pierwsza próba
w Milicach miała charakter mini oesu, natomiast dwie
pozostałe próby w Głubczycach i w Baborowie były
bardzo techniczne i to one w głównej mierze
zadecydowały o wynikach pierwszej rundy KRO. Jakby

tego było mało, przez cały dzień padał deszcz i tym
samym stopień trudności był jeszcze wyższy.
Z zaistniałymi warunkami najlepiej poradzili sobie Rafał
i Aneta Kosiccy jadący Hondą Civic. Małżeństwo ze
Świebodzic wygrało trzy z dziewięciu prób (wszystkie
w Głubczycach) i dzięki szybkiej , równej jeździe wygrali
zarówno klasyfikację generalną imprezy, jak i klasę 3 (do
1600 cm3). Absolutną rewelacją byli pochodzący
z powiatu krapkowickiego Piotr Iwanek i Łukasz
Maibaum jadący niemal seryjnym Fiatem Seicento. Do
maksimum wykorzystali potencjał auta na technicznych
próbach i dzięki temu zajęli znakomite drugie miejsce
i wygrali klasę 2 (do 1400 cm3) pokazując, że seryjnym
autem da się walczyć o najlepsze wyniki. Podium
klasyfikacji generalnej uzupełnili dobrze znani strażacy
z Osowca, Marek Świętek i Patryk Jakusz jadący
Peugeotem 106, którzy zajęli także drugie miejsce
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do 1600 cm3.
W klasie 5 (powyżej 2000 cm3)
najlepsi okazali się Marek
Szpunar i Dariusz Polak jadący
BMW E36, którzy o mały włos
przegrali podium w klasyfikacji
generalnej zajmując w niej
czwarte miejsce. Tuż za nimi
uplasowali się Janusz Cebula
i Marek Kaczmarczyk w Audi
CoupeQuattro, którzy do końca
walczyli o najwyższy stopień
podium, a pierwszą trójkę
najmocniejszej klasy uzupełnili
Marcin Pietryszyn i Wojciech
Kolaczek w Subaru WRX STi,
którzy uzyskali na próbach
najlepszy wynik, ale ponad

minutowa kara pozbawiła ich szans na końcowy triumf.
Bardzo zaciętą walkę o zwycięstwo mieliśmy
w najliczniejszej klasie 4 (do 2000 cm3), gdzie
o zwycięstwo do końca walczyło kilka załóg, a ostatecznie
najlepsi okazali się Michał Sadlak i Oleg Kamorda jadący
Nissanem Sunny, którzy na ostatniej próbie wyprzedzili
drugą załogę w klasie, Marek Kuder/Dawid Szczotka
w Fordzie Fiesta. Różnica na mecie między tymi załogami
wyniosła zaledwie 0,3 sekundy! Podium klasy do 2000
cm3 uzupełnili Tomasz i Piotr Kobylańscy jadący Oplem
Kadett, którzy do triumfatorów klasy stracili niecałe 2
sekundy.
W klasie 3 (do 1600 cm3) najlepsza okazała się wcześniej
wspomniana para Rafał Kosicki/Aneta Kosicka (Honda
Civic), którzy wyprzedzili Marka Świętka i Patryka
Jakusza w Peugeocie 106, a rzutem na taśmę podium
klasowe zdobyli Karol Rudzki i Tomasz Wac jadący
samochodem Renault Clio.
Klasa 2 (do 1400 cm3) to dominacja załogi
Iwanek/Maibaum, którzy zostali zwycięzcami
i jednocześnie pierwszymi liderami tej klasy. Dzięki
odrobinie szczęścia drugie miejsce zajęli obrońcy
mistrzowskiego tytułu bracia Andrzej i Grzegorz Krasa
w Subaru Justy, a podium uzupełniła kolejna braterska
załoga, Szymon i Michał Mierzwa jadący Hondą Civic.
W klasie Gość (licencjonowani zawodnicy) najlepszy
okazał się gospodarz imprezy, Arkadiusz Lechoszest,
pilotowany przez Pawła Drahana w Peugeocie 208 R2,
a drugie miejsce zajęli Patryk Sudoł i Katarzyna Prędota
w Citroenie Xsara.
Pierwsza edycja KJS o Puchar Burmistrza Gminy
Baborów nie doszłaby do skutku, gdyby nie mocne
zaangażowanie Pani Burmistrz Baborowa Elżbiety
Kielskiej , władz Gminy Pawłowiczki, zdobywcy tytułu

Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Arkadiusza
Lechoszesta oraz wszystkich osób i instytucji, które
przyczyniły się do organizacji tych zawodów. Mimo
kiepskiej pogody kibice dość tłumnie odwiedzali próby, co
świadczy o tym, że impreza cieszyła się sporym
zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.

Kolejna runda Kierowcy Roku Opolszczyzny to 2. Rajd
Namysłowski, który odbył się już 1 maja! Więcej
szczegółów na stronie www.automobilklub.opole.pl
Wyniki KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
(pierwsza dziesiątka):
1 . Rafał Kosicki/Aneta Kosicka (Honda Civic, 1 . w K3)
11 :21 .5
2. Piotr Iwanek/Łukasz Maibaum (Fiat Seicento, 1 . w K2)
+23.6
3. Marek Świętek/Patryk Jakusz (Peugeot 106, 2. w K3)
+36.5
4. Marek Szpunar/Dariusz Polak (BMW E36, 1 . w K5)
+37.6
5. Janusz Cebula/Marek Kaczmarczyk (Audi
CoupeQuattro, 2. w K5) +38.7
6. Michał Sadlak/Oleg Kamorda (Nissan Sunny, 1 . w K4)
+43.5
7. Marek Kuder/Dawid Szczotka (Ford Fiesta, 2. w K4)
+43.8
8. Tomasz Kobylański/Piotr Kobylański (Opel Kadett, 3 .
w K4) +45.2
9. Tomasz Waliduda/Adrianna Waliduda (Toyota Celica, 4.
w K4) +47.7
10. Andrzej Krasa/Grzegorz Krasa (Subaru Justy, 2. w K2)
+48.7

Michał Gnieździuch - Automobilklub Opolski
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XVI Festiwal Kultury Powiatowej

XVI edycja Festiwalu Kultury Powiatowej ,
w tym roku głównym organizatorem jest Gmina Kietrz.
W Baborowie odbędzie się konkurs recytatorski w dniach
25,26 kwietnia, od godziny 9:00 oraz konkurs plastyczny -
„Powiat głubczycki - inspiracje” w formie warsztatowej
na sali widowiskowej 16 maja od godziny 10:00.
Tegoroczny festiwal ma na celu promocję Powiatu
głubczyckiego Jest więcej możliwości zaprezentowania
autorskich propozycji twórczości związanej z ziemią
głubczycką. Nowością jest konkurs literacki, w którym
mogą brać udział wszyscy pasjonaci tworzenia słowa bez
względu na wiek. Do udziału w poszczególnych
konkursach serdecznie zapraszamy.
22 kwietnia w Kietrzu – konkurs piosenki
25, 26 kwietnia w Baborowie – konkurs recytatorski
5 maja w Głubczycach – warsztaty teatralne
10 maja w Głubczycach – konkurs taneczny
13 maja w Kietrzu – konkurs literacki
16 maja w Baborowie – warsztaty plastyczne
19 maja w Branicach – Świat dziecka – przegląd
przedszkoli
22 maja w Kietrzu - gala zakończenia festiwalu.

Lidia Piecha

"Ruch może zastąpić każde lekarstwo,

ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu"

prof. Wiktor Dega
„Marsz po zdrowie”

Zapraszamy wszystkich zwolenników Nordic Wolking
na jedyny w swoim rodzaju „Marsz po zdrowie”
urokliwą trasą Gminy Baborów. Chód z kijkami
poprowadzi Pani Irena Czuta-Pakosz – honorowy
obywatel Gminy Baborów, złota medalistka mistrzostw
świata w biegach górskich. „Marsz po zdrowie”
rozpoczyna się 4 czerwca 2016 o godzinie 11 :00 przy
świetlicy wiejskiej w Sułkowie.
Pamiętajmy o propagowaniu aktywnego stylu życia
w środowiskach, gdzie za wiele się o nim nie mówi, te
parę godzin tygodniowo ruchu to bezcenny zysk, który
na pewno zaprocentuje w niedalekiej przyszłości.
Dla wszystkich uczestników marszu losowanie
atrakcyjnych upominków

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

Irena Czuta-Pakosz

Czytam sobie w bibliotece

Wspólnie z p. Anną Rozłucką-Jankowską
z biblioteki szkolnej , w oparciu o materiały
pozyskane w ramach realizowanego w ubiegłym
roku projektu, przeprowadziłyśmy kolejne zajęcia
czytelnicze dla dzieci z klas początkowych (I-III).
Opowiadanie Syrop maga Abrakabry, autorstwa
Wojciecha Widłaka, uruchomiło wyobraźnię
kolejnych grup małych czytelników i otworzyło
drzwi do świata fantazji. Zabawa w maga,
z tworzeniem magicznych formuł oraz receptury
eliksiru poprawiających świat, bardzo się
dzieciom podobała. Na zakończenie ten
zaczarowany, poprawiony świat został utrwalony
za pomocą kredek i mazaków. Prace można będzie
zobaczyć w bibliotece publicznej .

Ewa Ratuś

PRZYPOMINAMYO XXVIII BIEGU BABOROWA IM. E.GORCZYŃSKIEGO
TO JUŻ 21 MAJA 2016

ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 11:00 NA STADIONIE MIEJSKIMW BABOROWIE
Zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania z całymi rodzinami.

Dystanse odpowiednie dla każdego wieku, dla zwycięzców nagrody rzeczowe, dyplomy, medale i puchary, dla dzieci
konkurs plastyczny, urządzenia zabawowe, dla każdego biegacza ciepły posiłek regeneracyjny oraz możliwość

skorzystania z profesjonalnej odnowy biologicznej przed i po wysiłku biegowym.
GOKW BABOROWIE
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XI ZJAZD Ochotniczych Straży Pożarnych
Świetlica wiejska w Tłustomostach była miejscem XI
zwyczajnego Zjazdu oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 kwietnia br.
Członkami oddziału są wszystkie jednostki OSP
działające na terenie gminy, a celem Zjazdu było
podsumowanie działalności tego ogniwa Związku za
ostatnie 5 lat (kadencja trwa 5 lat, a ostatni Zjazd odbył
się w 2011 roku w Strażackim Domu Ludowym w Suchej
Psinie), analiza gotowości bojowej jednostek OSP,
postawienie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i wybór nowych władz gminnych.
Zjazd otworzył pełniący obowiązki prezesa ustępującego
Zarządu Roman Kraszewski witając przybyłych
zaproszonych gości:
• Burmistrza Gminy Baborów Elżbietę Kielską,
• Sołtysa wsi Tłustomosty Magdalenę Bradel,
• Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
Krzysztofa Tokarza,
• Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach kpt. Waldemara
Hołownię,
• Prezesa Zakładu Usług Komunalnych
w Baborowie Tomasza Krupę.
Kolejnym punktem programu był wybór
przewodniczącego i sekretarza Zjazdu, na których
delegaci na Zjazd wybrali odpowiednio Waldemara
Kacprzaka i Władysława Janowicza. Wybrano również
Komisje Zjazdowe: Wyborczą (Aleksander Liszka, Leszek
Tokarz i Mateusz Gnot), Uchwał i Wniosków (Łukasz
Kacprzak, Marcin Wołk i Andrzej Bliźnicki), Mandatową
(Andrzej Baran, Konrad Holeczek i Rajmund Żwaka)
i Skrutacyjną (Janusz Nasieniak, Marian Bliźnicki
i Ryszard Czółno).
Po złożeniu sprawozdań z działalności: ustępującego
Zarządu Miejsko – Gminnego (Roman Kraszewski),
Komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP
(Zbigniew Muda) i Miejsko – Gminnej Komisj i
Rewizyjnej (Zbigniew Burzyński) rozpoczęła się dyskusja
nad sprawozdaniami i tematy związane z ochroną
przeciwpożarową i działalnością jednostek OSP. Delegaci
na Zjazd – przedstawiciele wszystkich OSP z wyjątkiem
OSP w Dzielowie, których przedstawiciele nie dojechali –
z wypowiedzi zaproszonych gości mogli dowiedzieć się
o problemach występujących we wszystkich jednostkach
OSP, tych działających w strukturach Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, jak i tych z poza systemu;
działalności jednostek straży pożarnych innych gmin, ich
problemach i sukcesach. Na szczególne wyróżnienie
zasługują wypowiedzi zastępcy Komendanta
Powiatowego PSP kpt. Waldemara Hołowni i Burmistrz

Elżbiety Kielskiej , którzy przypomnieli, jak ważną rolę
w małych środowiskach odgrywają organizacje strażackie.
Wszystkim zebranym złożyli podziękowania za
dotychczasową działalność i życzyli dalszej owocnej
pracy na niwie ochrony przeciwpożarowej i poprawy
bezpieczeństwa.

Szczególne podziękowania skierowane zostały do
Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP Zbigniewa
Mudy, który po złożeniu obszernego sprawozdania
poinformował, że nie zamierza kandydować na
stanowisko komendanta M-G w obecnej kadencji. Po 22
latach pełnienia tej funkcji druh Zbigniew przeszedł na
zasłużoną emeryturę. Przy owacjach „na stojąco”
w podziękowaniu Burmistrz Elżbieta Kielska składając
życzenia wręczyła druhowi statuetkę św. Floriana, patrona
strażaków i dyplom uznania.

Po dyskusji na wniosek przewodniczącego
Komisj i Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium
ustępującemu Zarządowi Miejsko – Gminnemu.

Kolejnym – nie mniej ważnym od poprzednich –
punktem programu były wybory: Zarządu Miejsko –
Gminnego, Miejsko – Gminnej Komisj i Rewizyjnej ,
delegatów na Zjazd Powiatowy i przedstawicieli do
Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. Wyboru
dokonano spośród delegatów na Zjazd, reprezentantów
wszystkich jednostek OSP działających na terenie naszej
gminy wybranych podczas kampanii sprawozdawczo –
wyborczej w lutym i marcu br. oraz osób zgłoszonych
przez organizacje współpracujące ze Związkiem OSP.
Aktualnie w skład Zarządu Miejsko – Gminnego
wchodzą:
• prezes – Krystian Malina
• wiceprezes – Waldemar Kacprzak
• wiceprezes – Mariusz Jankowski
• komendant gminny ZOSP – Waldemar Hołownia
• sekretarz – Władysław Janowicz
• skarbnik - Magdalena Malina
• członek Prezydium - Piotr Wołk
• członek Prezydium - Mateusz Gnot
• członek Prezydium - Jarosław Bradel
• członkowie: Andrzej Bliźnicki, Łukasz Śrutwa,
Adam Dańków, Łukasz Poliszuk, Bronisław Stosur,
Aleksander Hoffmann, Andrzej Baran, Piotr Gruszka,
Elżbieta Kielska i Tomasz Rybarski.
Wszystkie jednostki OSP mają swoich reprezentantów
w Zarządzie Miejsko – Gminnym.
Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna to:
• przewodniczący – Zbigniew Burzyński
• wiceprzewodniczący - Rajmund Żwaka
• sekretarz - Leszek Tokarz.
Jako delegatów na Zjazd Powiatowy wybrano: Magdalenę
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Malina, Janusza Nasieniaka, Andrzeja Barana, Piotra
Gruszkę, Waldemara Kacprzaka, Elżbietę Kielską,
Krystiana Malinę, Mariusza Jankowskiego i Łukasza
Śrutwę, a Zarząd M-G z Baborowa w Zarządzie
Powiatowym przyszłej kadencji reprezentować będą:
Krystian Malina, Waldemar Kacprzak, Mariusz
Jankowski i Łukasz Śrutwa.

Po spełnieniu wszystkich formalności
związanych ze sprawnym przeprowadzeniem obrad
Zjazdu wszystkich delegatów i zaproszonych gości
zaproszono na obiad sfinansowany z budżetu gminy
i ze środków własnych Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP.

W czasie przerwy wszyscy uczestnicy Zjazdu
mogli „zwiedzić” siedzibę OSP w Tłustomostach,
w której w ostatnim czasie dokonało się wiele
pozytywnych zmian; w czynie społecznym
strażacy wyremontowali i odnowili pomieszczenia
OSP. Jednak największą ich dumą jest „nowy – stary”
samochód pożarniczy MAGIRUS-DEUTZ, który
pomimo swojego „wieku” (1974 rok produkcji) wiele
jeszcze „może”. Niewielkim nakładem finansowym,
ale przy dużym zaangażowaniu strażaków pojazd
prezentuje się bardzo okazale. Oby służył im jak
najdłużej , lecz był wykorzystywany bardzo rzadko,
a najlepiej wcale.

Na zakończenie nowo wybrany prezes Zarządu
Miejsko – Gminnego Krystian Malina wszystkim
delegatom złożył podziękowanie za dotychczasową
działalność i zaangażowanie na rzecz ochrony
przeciwpożarowej . Prosił o dalsze sprawne
rozwiązywanie występujących problemów, życząc
osiągnięć w tej bardzo ważnej dziedzinie, jaką jest
ochrona przeciwpożarowa.

Władysław Janowicz

Nowe plany inwestycyjne i remontowe
w Gminie:

- gmina podpisała z Agencją Nieruchomości Rolnych
w Opolu umowę w ramach której ANR przekaże Gminie
dotację do 500 tyś zł na zadanie inwestycyjne "Budowa
kanalizacji sanitarnej z m. Langowo do m.Raków wraz
z przepompownią ścieków". Tranzyt ścieków z Langowa do
Rakowa zostanie wykonany w tym roku,
- modernizacja drogi w Czerwonkowie - 27.000 zł,
- modernizacja drogi w Tłustomostach - 20.000 zł,
- modernizacja drogi transportu rolnego na działce nr 1511
w Baborowie (przedłużenie ul. Piaskowej w stronę drogi
powiatowej w kierunku Szczytów) - 192.000 zł w tym
udział dofinansowania pozyskanego z Funduszu Ochrony
GruntówRolnychwwysokości 70.650zł,
- modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy
Baborów - 79.000 zł - w ramach tych środków zostaną
zrealizowane: remont dachu w budynku przy ul.
Dąbrowszczaków 29, wymiana okien w lokalach
mieszkalnych, wykonanie dokumentacji budowy nowego
komina przy lokalu mieszkalnym ul. Powstańców 75 oraz
podział lokalu po byłej przychodni stomatologicznej przy ul.
Świerczewskiego 1a-1b na dwa lokale mieszkalne,
-zakup używanego samochodu służbowego dla
konserwatorów urzędu miejskiego - 30.000 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 485/11
w Baborowie (odcinek drogi wewnętrznej , równoległej do
ul.Świerczewskiego z wjazdem od ul.Wiejskiej) - 1 2.725 zł,
zadanie będzie obejmowało wyrównanie oraz utwardzenie
terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Zaproponowałam radnym RM w Baborowie wydatkowanie
26 tyś. zł na wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż
budynków ZUK w stronę myjni samochodowej przy ulicy
Witosa, ponieważ klienci ZUK-u, klienci firmy Gravton,
klienci myjni samochodowej , członkowie klubu PlayMaker,
klienci sklepu z artykułami budowlanymi parkują wzdłuż
wąskiej , ograniczonej wysokimi krawężnikami ulicy Witosa
ograniczając tam ruch. Niestety ośmiu radnych uznało to
zadanie za niezasadne.
Zaproponowałam wydatkowanie w tym roku 30 tyś zł na
zadania związane z remontami w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym. Siedmiu radnych RM zdecydowało, by na
razie nie wykonywać tych zadań, przesuwając decyzję o ich
wykonaniu na późniejszy termin.

Elzbieta Kielska
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VMaraton Fitness

W czwartkowe, deszczowe popołudnie,
dnia 07.04.2016r., w sali gimnastycznej
przy ul. Opawskiej w Baborowie, odbył
się energetyczny i radosny V Maraton
Fitness.
Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych na zajęcia przybyło
bardzo dużo osób, chcących spędzić
aktywnie czas wolny oraz zafundować
swojemu organizmowi dużą dawkę
wysiłku, hormonów szczęścia i energii.
Panie miały do wyboru pięć form zajęć
fitness, tj . Step Choreografy, Fitball,
Latino Dance ,Taśmy Pilates oraz
Stretching.
Maraton został tak przygotowany aby kompleksowo
uruchomić, wzmocnić i pobudzić do działania wszystkie
partie mięśniowe organizmu, a na koniec zrelaksować je
i rozciągnąć .
Uczestnicy i instruktorzy stworzyli fantastyczną
atmosferę, która mobilizowała do podejmowania
intensywnego wysiłku z promiennym uśmiechem na
twarzy.
Po raz pierwszy w trakcie trwania maratonu,była
możliwość przyjścia kobiet z dziećmi.
W czasie kiedy mamy ćwiczyły, ich pociechy miały
zapewnioną opiekę przez animatorkę Gok-u Karolinę
Rakoczy, która wypełniła ich czas zabawami i grami.
Dla wszystkich uczestników organizator zapewnił słodki
poczęstunek i ciepłe napoje.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
osobom uczestniczącym w maratonie, za udział, wysiłek

fizyczny, pozytywne emocje i prawidłowe podejście do
potrzeby ruchu. Pani Dyrektor Lidii Piecha, za
zaangażowanie i wspieranie rozwoju sportowej idei
w działalności instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury.
Pani Karolinie Rakoczy za pomoc i fachową opiekę nad
dziećmi. Instruktorom Fitness, pani Żanecie Góreckiej
i panu Grzegorzowi Sumikowi, za profesjonalne
prowadzenie zajęć, otwartość, życzliwość i że mogę
zawsze liczyć na waszą pomoc.
Serdecznie zapraszam do udziału w naszych zajęciach
i mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej osób
przybędziecie na VI Maraton Fitness. Zapraszam na naszą
stronę internetową www.gok.baborow.pl do obejrzenia
zdjęć z imprezy i do śledzenia naszych działań na
facebooku.

Joanna Kowalczyk-Klimczak

Cała Polska czyta dzieciom – uczymy się języków obcych

Warto czytać i warto uczyć się języków obcych. To myśl
przewodnia, która towarzyszyła wszystkim uczestnikom
spotkania zorganizowanego w ZSP w Baborowie 28
kwietnia 2016r.
w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta
dzieciom. Spotkanie było dość nietypowe. Uczestniczyli
w nim wszyscy uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
oraz zaproszeni goście.
I tu zaczynają się niespodzianki, ponieważ były to osoby,
które przyjechały do nas, aby wybrane bajki i wierszyki
przeczytać w językach obcych. W języku francuskim
usłyszeliśmy fragmenty „Małego Księcia” w wykonaniu
pani Małgorzaty Sokołowskiej nauczycielki z Liceum nr 1
w Raciborzu. Pani Małgosia nauczyła nas także kilku
podstawowych słówek w języku włoskim na przykładzie
znanej wszystkim dzieciom bajki o drewnianym chłopcu,

któremu na imię było „Pinokio”.
Prześmieszną „Bajkę o kotku i piesku, którzy piekli tort”
przeczytała po czesku pani Agata Śliwicka bibliotekarka
i bohemistka z Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu.
Kto z nas nie słyszał opowieści Juliana Tuwima
o „Rzepce” - prawie wszyscy! A po rosyjsku.. . .? Pani
Sabina Frost również bibliotekarka z Biblioteki
Pedagogicznej zinterpretowała ten utwór w języku
naszych wschodnich sąsiadów. Zabrzmiał, jak zupełnie
inna historia.
Niecodziennie w naszej szerokości geograficznej można
usłyszeć język armeński. Uczniowie w Baborowie mieli
taką okazję, ponieważ odwiedziła nas pani Artsvik
Nersesyan Ormianka, która od niedawna mieszka
w Polsce, jest także bibliotekarką w Bibliotece Miejskiej
w Raciborzu. Pani Artsvik przeczytała „Bajkę o piesku”
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w bardzo niezwykłym
i egzotycznym dla nas języku
ormiańskim lub jak kto woli
armeńskim. Pokazała także, jak
wyglądają litery w tym języku –
raczej nie znaleźli się chętni do
nauki:)
Dzięki ojcu Andrzejowi
Gierczakowi, który na co dzień uczy
religii w naszej szkole, usłyszeliśmy
fragmenty modlitw w językach:
greckim, hebrajskim i po łacinie.
Pod koniec spotkania głos zabrali
najmłodsi poligloci – uczniowie
gimnazjum: Andrzej Kraśnicki,
Natalia Kaczor, Karina Larysz
i Sabina Sierotowicz przeczytali po
angielsku „Bajkę o Czerwonym
Kapturku”. Natomiast Emilka Lrysz i Melania Koselek
przedstawiły w języku niemieckim historię „Królewny
Śnieżki”. Dzięki Wiktorii Parchańskiej mogliśmy
wsłuchać się w brzmienie języka hiszpańskiego. Wiktoria
przeczytała swoją ulubioną w dzieciństwie bajkę o jelonku
Bambi. Wymienionych uczniów do występu przygotowały
nauczycielki: języka angielskiego - pani Lidia
Maksymowicz i języka niemieckiego - pani Krystyna
Musiol.

Wydarzenie uzyskało wspaniałą oprawę plastyczną dzięki
pomocy nauczycielek: pani Anny Szewczuk, pani Barbary
Wagi i pani Bożeny Witkoś, którym serdecznie dziękuję
za pomoc. Dziękuję również pani dyrektor ZSP Alicj i
Szuba, za zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia.

Anna Rozłucka – Jankowska
nauczyciel – bibliotekarz

ZSP w Baborowie

Pan Tadeusz” na topie!

Weronika Hipnarowicz to uczennica klasy 5 b ZSP w Baborowie.
To również utalentowana zwyciężczyni Konkursu Recytatorskiego,
który odbył się 25 kwietnia w ramach XVI Festiwalu Kultury
Powiatowej .
Weronika podbiła serca wszystkich słuchaczy fenomenalnie
prezentując fragment Księgi IV „Pana Tadeusza”. Spór Domejki
i Dowejki prawie stanął nam przed oczami, kiedy to z niesmowitą
ekspresją, swadą, zapałem i energią recytowała utwór wieszcza.
Przed Weroniką jeszcze występ na wielkiej gali 22 maja w Kietrzu,
będącej podsumowaniem całego Festiwalu.

Anna Rozłucka-Jankowska
nauczyciel ZSP w Baborowie
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Muzycznie i koncertowo
Tak było na „drzwiach otwartych”
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia
w Raciborzu. Na cyklicznie odbywający się z tej
okazji koncert wybrała się klasa 3a i 5b SP
z nauczycielkami panią Ewą Wroną i panią Ewą
Świercz. Wyjazd zorganizowany został przez
bibliotekę szkolną w ramach umożliwienia
uczniom dostępu do tak zwanej kultury wysokiej .
Zaprezentowany program wzbudził zachwyt
wśród oglądających i przede wszystkim
słuchających. Fantastyczne wykonania
poszczególnych utworów i znakomity dobór
repertuaru sprawiły, że owacje prawie nie milkły.
Sala pękała w szwach, tak że trudno było
znaleźć miejsce siedzące. Po muzycznej uczcie
oraz spotkaniu z „Królewną Śnieżką i siedmioma
krasnoludkami” przyszła pora na zwiedzanie

„ Janko Muzykant” - projekt edukacyjny

szkoły i poznawanie poszczególnych instrumentów, których w tym roku było wyjątkowo dużo. Obok tych już znanych,
pojawiły się bowiem nowe np. - obój , kontrabas, altówka, fagot.
Zachwyceni trzecioklasiści i starający się nie okazywać zbyt ekspresyjnie emocji, piątoklasiści jednogłośnie orzekli:
Na drugi rok też przyjeżdżamy, a kto nie był niech żałuje! ! !
Dziękuję Zarządowi Banku Spółdzielczego w Baborowie za dofinansowanie wyjazdu uczniów do Raciborza.

Anna Rozłucka-Jankowska
nauczycielka ZSP w Baborowie

W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 klasy 5a
i 5b ZSP w Baborowie biorą udział w projekcie pod
nazwą „Janko Muzykant” organizowanym przez MDK w
Opolu. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie
najmłodszym mieszkańcom opolszczyzny jej kultury,
historii i obyczajów. Do tej pory dzieci odbyły dwie
wycieczki. Podczas pierwszej zwiedziły Opole, poznały
jego najcenniejsze i najstarsze zabytki, usłyszały legendy
związane z niektórymi z nich, a także wzięły udział w
warsztatach plastycznych, podczas których miały za
zadanie narysować wybrany, najciekawszy ich zdaniem,
zabytek.
W ramach drugiego wyjazdu uczniowie poznali Muzeum
Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Odwiedzili m.in.
warsztat kowala, dawną szkołę, dowiedzieli się jak
wyglądała praca w młynie oraz jak toczyło się życie na
wsi sto lat temu.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pisanek i
kraszanek opolskich.
Uczniowie dowiedzieli się także, kim byli repatrianci,
jakich narzędzi używano do pracy w polu i według
jakiego porządku mieszkańcy wsi zasiadali w ławach
kościelnych.

Przed naszymi uczniami jeszcze kilka ważnych zadań.
Tym razem to oni muszą wykazać się pewną wiedzą i
umiejętnościami. Jak zakładają reguły projektu,
kolejnym etapem jest prezentacja prac plastycznych
dzieci, wykonanych dowolną techniką i
przedstawiających postacie Anki Opolanki i Karola. Na
spotkanie finałowe uczniowie muszą także przebrać
jedną osobę za zabytek Opola lub obiekt widziany w
skansenie, oraz przedstawić układ taneczny do podanej
przez organizatorów muzyki. Oczywiście nie należy
zapominać, że podczas finału obowiązuje pewien dress
cod – ludowe stroje regionalne samodzielnie wykonane!
Czasu mało, pracy dużo, ale uczniowie z klas piątych to
wyjątkowi artyści i ze wszystkim sobie śpiewająco
poradzą! Powodzenia.

Anna Rozłucka-Jankowska
Iwona Nowak

nauczycielki ZSP w Baborowie
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Konkurs fotograficzny Cztery pory gminy
Pierwsza, zimowa, część konkursu rozstrzygnięta.
Zdjęcia oceniało jury konkursowe w składzie:
Tomasz Sczansny – leśnik, fotograf, członek Polskiego
Związku Fotografów Przyrody (największej organizacji
skupiającej fotografów przyrody w Polsce);
Ryszard Ratuś – nauczyciel, amator fotografowania,
sympatyk Polskiego Związku Fotografów Przyrody;
Mariusz Jankowski – radny Rady Miejskiej w Baborowie,
amator fotografowania i filmowania, dokumentalista
lokalnych wydarzeń; Marek Czechowicz – emerytowany
nauczyciel, muzyk, malarz.
Zwycięskie fotografie oraz wszelkie informacje o konkursie
na stronie Biblioteki Publicznej www.biblioteka-
baborow.eu.Termin składania zdjęć do części II upływa 16
czerwca. Zapraszamy.

Ewa Ratuś

Mowa nienawiści dotyka każdego

Hejt to pojęcie, które niestety na stałe zagościło w naszej
rzeczywistości językowej . Słownik języka polskiego
definiuje je jako obraźliwy lub agresywny komentarz
zamieszczony w Internecie. Mowa nienawiści to
werbalne narzędzie, które rozpowszechnia i podsyca
antyspołeczne uprzedzenia i dyskryminacje ze względu
na: rasę, narodowość, płeć, wiek czy światopogląd.
W takiej rzeczywistości wzrasta młodzież i dzieci
zalewane przez falę hejtu przez mass media. Klasa 5a
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie oraz
wybrani uczniowie gimnazjum wraz z koordynatorkami
projektu: Dyrektor Biblioteki Miejskiej Ewą Ratuś, Anną
Rozłucką – Jankowską oraz wychowawcą klasy Iwoną
Nowak uczestniczy w trwającym od grudnia 2015 r. do
czerwca 2016 r. projekcie „Palące słowa – mowa
nienawiści a kultura słowa”. Cykl spotkań warsztatowych
ma za zadanie wyposażyć uczniów w narzędzia
pozwalające rozpoznać negatywne zachowania
i pozwolić młodym ludziom włączyć się do dyskusji bez
używania słów nacechowanych negatywnie. W jednym ze
spotkań, które również miało charakter warsztatowy
uczestniczyli rodzice uczniów klasy 5a. Animatorem
projektu była Mariola Jakacka - praktyk, animator,
artystka, pedagog, związana z Raciborskim
Stowarzyszeniem Kulturalnym ASK. Cykliczne spotkania
edukacyjno – profilaktyczne złożone były z prezentacji
i warsztatów poświęconych problemowi mowy
nienawiści, cyberprzemocy i hejterstwa. Celem zajęć była
próba stworzenia zgranego wspierającego się zespołu
klasowego oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom
grupowym takim jak: wykluczenie jednostek, wyłonienie
kozła ofiarnego lub destruktywnego lidera czy podział na
rywalizujące grupki. Kluczowym momentem spotkań
było kształcenie umiejętności nazywania uczuć
i wyrażania swoich emocji w obliczu konkretnej sytuacji:
co czuję, co myślę, czego oczekiwałbym. Uczniowie po
otrzymaniu propozycji scenek kolejno wcielali się w role,
które pozwoliły im przez pryzmat własnego „ja” odczuć
i wyrazić radość, strach, smutek, zadowolenie. Zadanie to
miało na celu również kształcenie postawy empatycznej
wśród młodych ludzi i budowania poczucia
odpowiedzialności za własne słowa. W trakcie spotkań
animatorka projektu przypomniała uczniom
o bezpiecznych zasadach udostępniania postów
i komentarzy w Internecie. Opracowano również swoisty
kodeks zachowań i norm klasowych. Uczniowie oraz ich
rodzice udzielali odpowiedzi na pytania: co powinno być
karane? W jaki sposób karać? Jak rozmawiać
z rodzicami? Cele założone na początku zajęć zostały
zrealizowane. Budowanie pozytywnych relacj i wewnątrz

grupy, traktowanie siebie z szacunkiem i podmiotowo, bez
agresj i słownej to klucz do budowania pozytywnych relacj i
wewnątrz grupy i pozytywnego wizerunku samego ucznia.
Prace uczniów, które powstały w trakcie zajęć, zostaną
wydane w formie ulotki.

Iwona Nowak
Anna Rozłucka - Jankowska
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Teatr sposobem na wyrażenie siebie
Teatr to dziedzina sztuki sięgająca swymi korze-
niami już starożytności. Teatr uliczny, radiowy,
szkolny, spektakle, występy to synonimiczne okre-
ślenia tej samej dziedziny sztuki, jaką jest teatr.
Sięga swymi korzeniami już starożytności. Podsta-
wowym tworzywem teatru jest aktor, który buduje
dla widza umowną rzeczywistość teatralną. W ZSP
w Baborowie nie brakuje chętnych uczniów zarów-
no szkoły podstawowej jak i gimnazjum do zasile-
nia szeregów kółka teatralnego. Klasa 5a i kilkoro
uczniów z oddziału 5b bierze aktywny udział
w spotkaniach grupy teatralnej „Euforia” prowa-
dzonej przez Iwonę Nowak. Grupę tworzą: Wero-
nika Bachryj , Zuzanna Garda, Emilia Gorczowska,
Mateusz Górecki, Filip Greczel, Weronika Hipna-
rowicz, Milena Kamińska, Roksana Kądzioła,
Klaudia Kołodziej , Jasmin Kordus, Gracjan Kra-
śnicki, Maciej Lipiński, Melanie Majzner, Monika
Margazyn, Paulina Olejnik, Malwina Pierzycka,
Julia Śledzik, Aleksandra Tyburczy, Tomasz Wia-
trowicz, Krzysztof Ziejka, Karolina Żądło oraz go-
ścinnie Jennifer Stoczkowska. Oprawą muzyczną
spektakli zajmują się: Laura Górna – fortepian, Zu-
zanna Durkacz – klarnet, zaś plastyczną – Alena
Surma. Nad doborem oprawy muzycznej czuwa
Szymon Kulig. Tworzywem dzieła literackiego, na
bazie którego powstaje spektakl, jest słowo, dlatego
uczestnicy zajęć uwrażliwiani są na piękno i po-
prawne formy języka ojczystego. Teatr odwołuje
się niemal do wszystkich zmysłów człowieka.
Młodzież kształci ruch, gest sceniczny, poprawne
akcentowanie, intonację i dykcję. W trakcie roku
szkolnego 2015/2016 grupa teatralna „Euforia”
pracowała nad spektaklami nawiązującymi do wy-
darzeń mitologicznych na Olimpie. Drugim po ak-
torze niezbędnym elementem każdego spektaklu
jest widz. Historię Syzyfa i Prometeusza młodzi
aktorzy zaprezentowali uczniom klas szkoły pod-
stawowej oraz swym rodzicom, którym należą się
podziękowania za okazaną pomoc, wsparcie
w trakcie przygotowań i miłe słowa po występie.
Spektakle mitologiczne zostały zaprezentowane
równieżw ramach niekonkursowego Turnieju Te-
atralnego na XVI Festiwalu Kultury Powiatowej
Kietrz 2016. Uznanie w oczach jury zyskała gra
aktorska: Mileny Kamińskiej , Pauliny Olejnik
i Karoliny Żądło. „Euforia” przygotowuje kolejne
spektakle pt. „Baśniowy ambaras” oraz „Kopciu-
szek inaczej”, które zostaną zaprezentowane wi-
dzom już wkrótce.

Iwona Nowak

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko
konsekwencje”
R.Ingersoll

Człowiek jest częścią przyrody i wraz z innymi organizmami
wpływa na otaczające go środowisko. Jednak liczba ludności Ziemi
gwałtownie wzrasta, a prowadzona przez nią działalność przynosi
wiele ujemnych skutków i przyczynia się do nieodwracalnych
zniszczeń ekosystemów. Konsekwencją takiego działania na
środowisko jest niekorzystny wpływ na zamieszkujące go
organizmy, w tym również na nas samych. Obecnie do największych
zagrożeń środowiska należą zanieczyszczenia atmosfery. Nie chodzi
tu jednak o naturalne, ale o antropogeniczne, czyli wynikające
z działalności człowieka. W przypadku zanieczyszczeń powietrza,
jego podstawowym źródłem jest spalanie surowców energetycznych.
Główna emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodzi z gospodarstw
domowych, na dalszych miejscach plasuje się transport drogowy,
przemysł, czy energetyka. W tym zakresie dużą rolę odgrywa
sozologia, czyli nauka o ochronie środowiska. Jej działania
umożliwiają przywrócenie równowagi przyrodniczej , między innymi
przez zmniejszenie szkodliwego wpływu rozwoju cywilizacji na
środowisko. Dlatego w Polsce od kilku lat monitoruje się poziom

Miły gość
Dnia 04.03.2016r. uczniowie klasy II a, II b i III a PSP w Baborowie
gościli absolwentkę śpiewu operowego Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina, panią Arletę Julię Krutul, współpracującą z te-
atrem muzycznym PoPera. Podczas spotkania artystka poprowadziła
z dziećmi przykładową rozgrzewkę śpiewaka przed występem. Za-
prezentowała niektóre możliwości techniczne sopranu – wysokiego
głosu kobiecego. Opowiedziała o swojej pracy, która wymaga co-
dziennego ćwiczenia głosu oraz ruchu scenicznego potrzebnego do
kreowania różnych ról podczas spektakli. Pokazała również frag-
menty przedstawień muzycznych ze swoim udziałem. Na zakończe-
nie zaśpiewała dzieciom arię Elizy „Przetańczyć całą noc”
z musicalu „My Fair Lady” oraz piosenkę z filmu Disney’a „Poca-
hontas”. Uczniowie serdecznie podziękowali pani Arlecie za przy-
bycie i udzielenie interesujących informacji na temat pracy
śpiewaków operowych.

organizator spotkania: Bożena Witkoś
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zanieczyszczeń atmosfery. Biorąc po uwagę kryterium ochrony
zdrowia ludzi, ocenie podlegają m.in. zanieczyszczenia: dwutlen-
kiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, czy pyłami. Sys-
tem monitorowania w woj . opolskim odbywa się w oparciu
o pomiary automatyczne, manualne i pasywne. W 2014r. woje-
wództwo opolskie zajęło w kraju: 1 2 miejsce pod względem ilości
emisj i pyłów i 7 miejsce w emisj i gazów. Na przestrzeni kilku
ostatnich lat zauważa się wzrost zanieczyszczeń gazowych o ok.
21%, które w naszym województwie stanowią aż 97% wszystkich
zanieczyszczeń. Dużym zagrożeniem, jeśli chodzi o gazy, jest
emisja dwutlenku siarki. Wprawdzie stężenie tego gazu na
Opolszczyźnie nie przekracza standardów, jakości powietrza i po-
woli się zmniejsza, to dane wskazują, że Baborów jest w nie-
chlubnej czołówce miast naszego województwa /zajmuje 3
miejsce po Oleśnie i Głubczycach/, które emitują go najwięcej .
Zauważa się, że poziom zanieczyszczenia SO2 wzrasta aż 4- krot-
nie w okresie zimowym, czyli grzewczym /od października do
marca/, w stosunku do pozostałego okresu. Jest to wynikiem opa-
lania domów węglem mocno zasiarczonym. Siarka zawarta w pa-
liwach kopalnych utlenia się i dostaje ze spalinami do atmosfery,
a następnie np. w postaci kwaśnych dreszczów zanieczyszcza wo-
dę i glebę. Dwutlenek siarki to związek silnie toksyczny, szcze-
gólnie szkodliwy dla roślin i zwierząt, ale również mający bardzo
niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie. Jest on absorbowany do
organizmu człowieka przez błonę śluzową nosa i górnego odcinka
dróg oddechowych, co przyczynia się do ich podrażnienia i czę-
stych nieżytów oskrzeli. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie,
mózgu i węzłach chłonnych. Powoduje zaburzenia układu krąże-
nia, alergie, może prowadzić do zmian w rogówce oka oraz do
chorób nowotworowych.
Zagrożenia wywołane rozwojem cywilizacji zostały już dostrze-
żone przez wiele krajów, które poprzez różnorodne działania pro-
wadzą do ograniczenia emisj i zanieczyszczeń do atmosfery. Do
przedsięwzięć mających na celu likwidację tzw. niskiej emisj i
można zaliczyć między innymi:
- zamianę paliwa stałego (węgiel kamienny) na paliwa ciekłe
(lekki olej opałowy), paliwa gazowe z sieci lub butli, energię
elektryczną
- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, np. biogazu, ener-
gii wiatrowej , czy słonecznej . Działania tego typu podejmują
również samorządy terytorialne, gdyż to właśnie w naszej „małej
ojczyźnie” należy tak zarządzać środowiskiem, aby zapewniając
mieszkańcom wyższą, jakość życia, jednocześnie chronić jej za-
soby przyrodnicze.
Ważną rolę odgrywa tu edukacja społeczeństwa, uświadamianie,
że naszym wspólnym interesem jest poprawa warunków zdrowot-
nych i zachowanie bioróżnorodności. Dokonamy tego pod warun-
kiem, że wszyscy razem będziemy dbać o czystość naszego
najbliższego otoczenia. Pamiętajmy bowiem, że „Mamy tylko

jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór nie-

wielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. /Florian

Plit/

Halina Antonik

Tydzień z internetem
To doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której
celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do
poznania możliwości, jakie daje Internet. Filia
biblioteki publicznej w Rakowie jak co roku
przyłączyła się do kampanii. Tegoroczne spotkanie
odbyło się pod hasłem „Selfuj się kto może” .
Uczestnicy dowiedzieli się co to jest selfie , jak
i gdzie najlepiej je zrobić oraz jakie zmiany można
w nim wprowadzić. Chętni mogli skorzystać
z programu komputerowego, dzięki któremu zdjęcie
można poddać całkowitej obróbce. Z nawet
przeciętnej jakości zdjęcia można zrobić
fotograficzną perełkę lub fotograficzny żart.
Pomiędzy pozostałymi (którzy nie chcieli selfowć)
został rozlosowany „mobilny alfabet‘ ’ : do wybranej
przez siebie litery trzeba było przyporządkować jak
najwięcej wyrazów związanych z internetem. Wbrew
pozorom to zadanie wcale nie było tak łatwe, jak
można się było tego na początku spodziewać.
Następnie uczestnicy podzielili się na grupy, każda
z grup miała za zadanie jak najszybciej odnaleźć
miejsce lub osobę wskazane na przedstawionych
zdjęciach. Dobrej zabawie towarzyszył, tradycyjnie,
drobny poczęstunek.

Grażyna Nakoneczna

Ania Ratuś wyróżniona w prestiżowym
konkursie literackim!

Ogromne brawa i wyrazy uznania należą się
uczennicy klasy 3a Publicznego Gimnazjum
w Baborowie – Ani Ratuś. Uzdolniona uczennica
została wyróżniona w XXXII Międzynarodowym
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej w Słupsku. Na konkurs
nadesłano 5976 zestawów wierszy i opowiadań z 401
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Składającemu się
z polonistów, dziennikarzy, poetów,
literaturoznawców, krytyków literackich i pisarzy jury
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przewodniczyła sama Wanda Chotomska. Wracając do
głównej bohaterki tego artykułu, Ani, ma ona dwie pasje:
literaturę i konie. Uwielbia czytać i poprzez uczestnictwo
w Dyskusyjnych Klubach Książki zachęca do sięgania po
lekturę swoje koleżani i kolegów. Jest także laureatką
wielu konkursów zarówno literackich jak i recytatorskich.
Natomiast jeździectwo to dla niej odskocznia od rutyny
dnia codziennego. Sposób na doładowanie akumulatorów.

Ania w tym roku zamyka kolejny etap swojej edukacji,
kończy gimnazjum, mam jednak nadzieję, że wena nie
opuści jej nadal, a nowe doświadczenia dostarczą wielu
inspiracj i twórczych. Zachęcam do lektury wyróżnionego
opowiadania.

Anna Rozłucka-Jankowska
nauczycielka ZSP w Baborowie

Dyrekcja i Pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie
serdecznie zapraszają, wszystkich do
uczestnictwa w imprezie biegowej XXVIII
Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego,
która odbędzie się 21 maja 2015r. na Stadionie
Miejskim oraz ulicach Miasta Baborowa.
Oprócz zawodów biegowych oferujemy stoiska
promujące zdrową żywność oraz produkty
lokalne. Dla dzieci przewidziano konkurs
plastyczny i wspaniałą zabawę na dmuchańcach.

Uwaga!! !
Gminny Ośrodek Kultury informuje
mieszkańców Baborowa, iż w dniu 21 .05.2015r.
w związku z przeprowadzeniem imprezy
biegowej w godz. od 11 :00 do 14:30 zostaną
wprowadzone czasowe zmiany w organizacji
ruchu. W godz. 11 :20 – 12:30 zostaną zamknięte
następujące ulice:
-Powstańców (odcinek od Cukrowni do
skrzyżowania z ul. Moniuszki) - Moniuszki.
W godz. 1 3:00-14:30 Jednostronne zwężenie
pasa ruchu na ulicy:
-Dąbrowszczaków
-Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania z ul.
Dąbrowszczaków do skrzyżowania z ul.
Wiejską).
W godz. 1 3:00-14:30 zostanie zamknięta:
-Droga powiatowa nr 1226O (na odcinku od ul.
Dąbrowszczaków w Baborowie do znaku D-42
w Dziećmarowie ze wskazaniem objazdu przez
miejscowość Babice.
Uprasza się mieszkańców miasta zamieszkałych
na terenie, gdzie będą ograniczenia w ruchu
kołowym o wcześniejsze wyprowadzenie
pojazdów z miejsc garażowania.

Gminny Ośrodek Kultury




